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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Programa do XXII Governo afirma a necessidade de valorização e reconhecimento continuo

das pessoas para a construção das Forças Armadas do futuro.

Afirma-se, também, a necessidade de assegurar o cumprimento legal do princípio da igualdade

e a sua aplicação efetiva, pondo em prática, sempre que necessário, modalidades de

discriminação positiva, em nome da igualdade de oportunidades.

Assim e considerando que o governo tem dedicado especial cuidado às questões da igualdade

de género, das quais se pode assinalar:

A adesão de Portugal, em 2019, à Women, Peace and Security Chiefs of Defence Network

(WPS CHODS network) das Nações Unidas,

•

A participação nas reuniões da "Task Force Women Peace and Security" da União Europeia;•

A participação nas reuniões anuais do NATO Committee on Gender Perspectives e eleição da

Tenente-coronel Diana Morais para a Presidência do Comité,

•

A Criação do cargo de Gender Advisor junto dos Gabinetes do Chefe de Estado-Maior•

A constituição do Gabinete da Igualdade na área da Defesa Nacional•

A implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança;•

A criação do "Prémio Defesa Nacional e Igualdade";•

A nomeação de Gender Focal Points nas Forças Nacionais Destacadas;•

A implementação de formação obrigatória sobre a Agenda Mulheres, Paz e Segurança,

violência sexual e baseada no género relacionada com os conflitos a todos/as os/as militares

que integram Forças Nacionais Destacadas em todos os cursos de formação e promoção.

•

No dia 8 de dezembro foram publicadas noticias, em diversos órgãos de comunicação social,

que denunciam ter sido negado o ingresso no Exército a um jovem cidadãoalegadamente por

ser transsexual, tendo sido recusada a admissão com base no diagnostico de hipogonadismo

masculino.

A mesma notícia refere que as tabelas de inaptidão que foram aplicadas e que justificam a não



admissão estão a ser revistas pelo ministério da defesa nacional.

Face às afirmações constantes na comunicação social, ao abrigo das disposições

constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos a V. Exa., Senhor Presidente da

Assembleia da República, que o Governo, por intermédio do Senhor Ministro da Defesa

Nacional que informe:

Confirma esta notícia?1.

Quando prevê estar concluído o processo de revisão das tabelas de inaptidão?2.

Assim que as tabelas estejam concluídas, poderá este ou qualquer outro jovem transgénero

candidatar-se ao ingresso na vida militar, garantindo-se assim a igualdade de oportunidades

e a não discriminação no acesso ao serviço militar?

3.

Palácio de São Bento, 16 de dezembro de 2020
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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